
 

 بازشناسي چھره واقعي دکتر مصدق 
 محمدعلي صدرشیرازي : پژوھشگر

 : چکیده
آزارد،  ھاي وي دل ھر انساني را مي ھاي مصدق در مجلس پنجم در تاریخ ثبت شده است، رضاخان كھ ذكر جنایت خوشبختانھ نطق

 : گیرد اینگونھ مورد عنایت مصدق قرار مي

بنده براي حفظ خودم و خانھ و كسان ... مند ھستم و ارادت دارم  اما نسبت بھ آقاي رضاخان پھلوي بنده نسبت بھ شخص ایشان عالقھ...
براي اینكھ من آدمي ھستم كھ در . و خویشان خودم مشتاق و مایل ھستم كھ شخص رییس الوزراء رضا خان پھلوي در این مملكت باشد

ایم و اوقاتمان  خواھم و حقیقت از پرتو وجود ایشان ما در ظرف این دو سھ سال اینطور چیزھا را داشتھ این مملكت امنیت و آسایش مي
 ... صرف خیر عمومي و منافع عامھ شده

كنند  خواھم بگویم كھ در زمان ملیت، در زمان آن كسي كھ این ھمھ از آن تعریف مي ما چقدر سیلي از این ملیت خوردیم، من نمي« 
 امام خمیني » ...چھ سیلي بھ ما زد آن آدم

در سالروز ملي شدن صنعت نفت و در روزھایي كھ بار دیگر نام مصدق السلطنھ بھ عنوان یكي از پرافتخارترین مردان ایران معرفي 
پردازیم تا مشخص شود كھ چرا امام معتقد بود  ھاي منصفانھ و واقعگرایانھ نھضت ملي شدن صنعت نفت مي شود بھ بررسي مي

 . پردازیم ھاي مصدق مي پیش از آن بھ بررسي بیوگرافي ، سوابق و ویژگي. مصدق بھ ما سیلي زد

 تولد تا جواني 
تاج از شاھزادگان  مادرش ملك. آید محمد از خاندان قاجار بھ شمار مي. در تھران متولد شد 1261اردیبھشت  29در » محمد مصدق«

. مظفرالدین شاه بوده است) گر مستوفي(پدر وي در ھنگام تولد محمد، وزیر دارایي . قاجار و پدرش نیز مستوفي دربار بوده است
 . ھاي مختلف دست یافت محمد از ھمان سنین بسیار پایین از رانت درباري بودن نھایت استفاده را نمود و بھ مقامات و پست

وي تنھا پانزده سال داشت كھ از جانب شاه مستوفي . را بھ وي بخشید» مصدق السلطنھ«محمد نھ سال داشت كھ مظفرالدین شاه لقب 
  1!. خراسان كھ معادل مدیر كل امور اقتصادي و دارایي فعلي بود شد

 ارتباط با شبكھ فراماسوني 
ند میرزا ملكم خان است  یكي از عناصر برجستھ وابستھ استعمار كھ از پیشقراوالن وارد كرن فرھنگ استعماري غرب در ایران بوده

  2.و دفاع از انسانیت و آدمیت در میھن ما آغاز كرد» اومانیسم«كھ مكتب فراماسونري را تحت عنوان 

گویان  مصدق السلطنھ از لبیك. شد بود وي ھمچنین طراح قرارداد خائنانھ رویتر كھ بر اساس آن مملكت یكجا بھ انگلیس تحویل داده مي
شود بھ آن اعالم  ختم مي» یا ابوالفضل«آي كھ متن آن با  بھ نداي فراماسونري ملكم خان است و بھ لژ آدمیت پیوستھ و با سوگند نامھ

 . كند  العمر مي وفاداري مادام

  3»...آنچھ او گفت بھ خیر مملكت و بھ خیر ناصرالدین شاه بود« مصدق در خصوص ملكم خان گفتھ است

 ارادت متقابل انگلیس و مصدق 
ھر چند برخي در تالشند كھ با مخفي نمودن گذشتھ مصدق تنھا بحث ملي شدن صنعت را مطرح كنند اما مصدق با رانت دربار دائما 

جداي از بحث رانت . ھا را باید در جاي دیگر جستجو نمود البتھ علت واقعي این مخفي كاري. شد از این پست بھ پستي دیگر منتقل مي
 . آي غیرقابل دفاع در رابطھ با انگلیس از خود بجاي گذارد خوري ، متأسفانھ مصدق السلطنھ در سوابق خود كارنامھ
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این در حالي بود كھ جنوب ایران شدیدا تحت سلطھ سیاسي و نظامي . ھایي كھ بھ مصدق رسید، استانداري فارس بود از جملھ پست
 . نمود استاندار فارس نیز تحت نظارت مستقیم انگلیس فعالیت مي. انگلیس بود

اما . ھاي استعماري انگلیس علیھ خود بوده است در آن مقطع زماني ھمچون بسیاري از مقاطع تاریخ معاصر ایران اسیر جنایت
بنده مأمورین خوبي ... «: گوید شود در مذاكرات مجلس چھاردم در دفاع از انگلیس مي معرفي مي» گرا ملي«مصدق كھ بھ عنوان یك 

در  4»ام، من مذكراتي در شیراز و تھران با اینھا دارم از انگلستان دیده! من مأمورین بسیار شریف و وطن دوست . ام از انگلستان دیده
 . دھد ادامھ مطلب نیز بھ زبوني مقابل انگلیس ادامھ مي

و حین بحث انتقال مصدق بھ پستي دیگر مستر نورمان وزیر مختار انگلیس در تھران براي ادامھ » مھرباني ھر دو سر بود«البتھ 
ھا كھ بھ دنبال محیطي آرام براي  كند و در تلگراف خود بھ نخست وزیر، بھ این نكتھ كھ از نظر انگلیس استانداري وي وساطت مي

 ! كند اشاره مي 5»... در شیراز خیلي رضایت بخش بوده   ]مصدق[لھ  حكومت معظم.... «  غارتگري بودند،

البتھ خوشبختانھ و یا متأسفانھ اسناد رسوا كننده موجود كھ حاكي از ارادت دو جانبھ انگلیس و مصدق بوده بسیار بیش از آن است كھ 
 . بسیاري از این اسناد، تقریرات و اعترافات خود مصدق در خصوص خدمات متقابل با انگلیس است. در این مجال بحث شود

را براي ایالت آذربایجان ] مصدق[وزیر مختار انگلیس سر پرسي لورن گفتھ است كھ من انتصاب فالني ... « مصدق اذعان دارد كھ 
گراھا  آري این مصدق ، ھمان مصدق ملي است كھ ، ملي. رسد و اینگونھ وي بھ استانداري آذربایجان مي» بھ دولت تذكر دادم

 . كنند ھا نصب مي ھا و بیمارستان بالفاصلھ پس از انقالب نام او را بر سر خیابان

 رید رضا شاه م
گردد، بسیار كوشیده شده است كھ مصدق را از مخالفین رضا خان  سفید نمایي چھره مصدق توسط برخي در تاریخ بھ اینجا ختم نمي

چھ، اینكھ وي بارھا ارادت ! اما این تھمتي واضح بھ مصدق است. اي حامي آزادي و مخالفت استبداد بسازند جلوه دھند و از او چھره
در دوره پنجم مجلس، مصدق بھ این مجلس كھ تحت نفوذ . خویش را علنا و عمال بھ سلطنت و شخص رضا خان ابراز نموده است

 است كھ رضا خان بخاطر اعتراضاتي كھ بھ وي شده بود قھر كرده، از حكومت  در این دوره. شود كامل انگلیس قرار داشت وارد مي
شھید مدرس . شود در این شرایط فضاي بسیار مناسبي براي ایجاد حكومتي ضد استبدادي فراھم مي  !رود گیري و بھ بومھن مي كناره

الحال و تقریبا در صدر آنان مصدق از شاه خواھش  اما اكثریت نمایندگان مجلس معلوم. كند شدیدا با بازگشت شاه مخالفت مي) ره(
ھاي وي دل ھر  ھاي مصدق در مجلس پنجم در تاریخ ثبت شده است، رضاخان كھ ذكر جنایت خوشبختانھ نطق. كنند كھ باز گردد مي

 : گیرد آزارد، اینگونھ مورد عنایت مصدق قرار مي انساني را مي

بنده براي حفظ خودم و خانھ و ... مند ھستم و ارادت دارم  ما نسبت بھ آقاي رضاخان پھلوي، بنده نسبت بھ شخص ایشان عالقھ... «
براي اینكھ من یكنفر . كسان و خویشان خودم مشتاق و مایل ھستم كھ شخص رییس الوزراء رضا خان پھلوي نام، در این مملكت باشد

خواھم و حقیقت از پرتو وجود ایشان، ما در ظرف این دو سھ سال اینطور چیزھا را  آدمي ھستم كھ در این مملكت امنیت و آسایش مي
ھاي رضا خان نیز حمایت  مصدق نھ تنھا از نفس سلطنت بلكھ از سیاست 6»ایم و اوقاتمان صرف خیر عمومي و منافع عامھ شده داشتھ
ھمان مدرس را كشتند و شما حرف .... «: گوید در مجلس دوره چھاردھم، سید ضیاءالدین طباطبایي خطاب بھ مصدق مي. كرد

  7»...دیگران را كشتند، شما استیضاح نكردید ... نزدید 

 را براي بھ قدرت رسیدن شاه  ھاي مصدق از رضاخان ھیچ جاي تعجبي ندارد چون خود او از كساني بوده است كھ زمینھ البتھ حمایت
ھا و دیگر عناصر انگلیس عضو ھیأت مشاور ھشت نفري رضا خان براي دستیابي بھ قدرت بوده  وي در كنار فراماسون. فراھم نمود

ھاي كسب قدرت كامل، از سوي مصدق پیشنھاد شده  است و حتي پست فرماندھي كل قوا براي رضا خان در مسیر آماده سازي زمینھ
  8.بود

 شاگرد كالس اول 
در مجلس ششم ھنگامیكھ مصدق با اعتبارنامھ یكي . داشت و آن ھم زیركي در پنھان نمودن چھره خود بود! اما مصدق یك نقطھ قوت
سیاست، علمي است مانند «: گوید در حین دفاع از آن نماینده در خصوص مصدق مي) ره(كند، شھید مدرس  از نمایندگان مخالفت مي

فریبي است  پایھ و كالس اول سیاست، عوام. علوم دیگر و ھر مرد سیاسي باید آنرا طي كند و یكي بعد از دیگري آن مدارج را بپیماید
 اول سیاستمداري خواھد ماند و بھ  و من با نبوغ و دھایي كھ در آقاي مصدق السلطنھ سراغ دارم یقین دارم كھ ایشان ھمیشھ در كالس

دھد ولي مردم ایران و شما نمایندگان ملت بیست سال بعد از این خواھید  عمر من كفاف نمي. كالس دوم ھر گز ارتقا پیدا نخواھد كرد
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السلطنھ در ھمان كالس اول باقي است و آنروز تصدیق خواھید كرد كھ سید حسن مدرس در شناختن مصدق السلطنھ  دید كھ این مصدق
  9.»اشتباه نكرده است

مصدق بھ محبوبیت از . یابیم كھ مدرس اشتباه نكرده بود آري و آنگونھ كھ در مبحث سقوط دولت مصدق بررسي خواھد شد، در مي
 1332مرداد  28هللا كاشاني قبل از كودتاي  آیت. كرد داد و گاھي مصلحت را فداي محبوبیت مي طریق عوامفریبي اھمیت زیادي مي

ام تیر عقب نشیني كنید و بھ ظاھر  نقشھ شما این است كھ مانند سي«  مي كند كھ  در نامھ معروف خود، بھ ھمین موضوع اشاره
  10.»قھرمان زمان بمانید

در ] ھیاھو[ماه است كھ آقاي دكتر مصدق با  28«: نویسد اي خطاب بھ مردم مي روز قبل از كودتا، در اعالمیھ 20ایشان ھمچنین 
  11.»مردم را مشغول كرده است» عوامفریبي«جنجال و 

 فرار از مبارزه 
اما در این نیز شكي نیست كھ با بررسي . اي وجود ندارد ھاي مصدق یكي ازعوامل ملي شدن صنعت نفت بوده شبھھ در اینكھ تالش

در . توان فھمید كھ او مرد مبارزه نبوده است سوابق مصدق ھم قبل از ملي شدن نفت و ھم در دوران نخست وزیري، بھ راحتي مي
ھاي وي، خودجوش نبوده و با اصرارھاي  خصوص ملي شدن صنعت نفت كھ در ادامھ بدان خواھیم پرداخت، باید گفت كھ آغاز تالش

ھاي سیاسي كھ پذیرفت، رد پایي از ترك محل  او در اكثر سمت. كند دوستان و فضا سازي جریان مذھبي، مبارزه خود را آغاز مي
  12.كرد شد بھ ھوس دیرین خود ـ اقامت در اروپا فكر مي خدمت، قھر و استعفا بر جا نھاد و ھرگاه از موفقیت ناامید مي

در دوران نمایندگي . در دوران رضاخان از سیاست كناره گرفت. مصدق در دوران وزارت مالیھ تصمیم بھ استعفا گرفت اما ناكام ماند
مردم، در دوران نخست وزیري مصدق بھ تھدیدھاي  13.مجلس، بھ علت ممانعت مجلس از دسترسي او بھ پرونده تدین، استعفا كرد

هللا كاشاني پس از قیام  وي براي استعفا عادت كرده بودند تا اینكھ در اوج مبارزه، تھدید خود را عملي نمود و البتھ بخاطر حمایت آیت
ھاي  او ھمچنین بارھا بھ بھانھ. او حتي در دوران مبارزه نفت نیز تصمیم بھ استعفا و اقامت در اروپا داشت. تیر بھ قدرت بازگشت 30

دكتر امیني از  14.پناھنده شد... ھایي چون منزل خود، سفارت انگلیس، مجلس و  گوناگون و از ترس محاكمھ و ترور، بھ مكان
آقا حیثیت من در «نویسد  ھا مي او بھ نقل مصدق در بحران. اش بارھا از ترس او سخن گفتھ است بستگان نزدیك وي و وزیر كابینھ

  15.گرفت یافت تصمیم بھ خودكشي مي نشیني و فرار نمي او ھنگامي كھ امكان خانھ. »ترسم توانم، مي خطر است و نمي

كرد،  كھ بلند مي.. دكتر مصدق سھ اسلحھ خصوصي داشت یكي عصا «: نویسد علي امیني ھمچنین در خاطرات خود اینگونھ مي
آورد و بھ دنبال خود  اسلحھ دیگر او گریھ بود كھ بھ وسیلھ آن مردم را بھ رقت مي... دیگري مبالغھ در نشان دادن ضعف و بیماري 

  16.»كشید مي

 مصدق و اسالم 
توجھ بود و از  اما وي آنقدر بھ اسالم بي.  نشان دھد ھاي مصدق تنھا در راستاي این بود كھ خود را حامي آزادي و ملیت عوامفریبي

اي در مبارزه با علما و جریانات مذھبي بر جاي گذاشتھ بود كھ مذھبي جلوه دادن خود را نھ مھم  خدشھ  بي سویي از خود چنان كارنامھ
سیاسي وي نیز ردپایي از دین (!) دین اسالم نھ تنھا در حیات سیاسي وي تبلوري نداشت بلكھ در مبارزات . دانست و نھ مفید فایده مي

ھمانگونھ پیشتر اشاره شد وي از . ھاي دیني است شود و البتھ تنھا رد پایي كھ وجود دارد مقابلھ وي با دین و جریان پیدا نمي
دین كردن مردم حجاب را از سر زنان  در حالیكھ شاه، با ضرب و شتم بھ زعم خود براي بي. نمود ھاي رضاخان حمایت مي سیاست

رساند وي رضا شاه را مردي مھربان و خادم مردم  ھا را ناجوانمردانھ بھ شھادت مي ھا و مدرس كشید و در حالیكھ شاه نواب ایراني مي
خواھد خود را از  بین شاه و ملت جدائي بیاندازیم، آن ھم چنین یاد شاه رئوف و مھرباني كھ نمي... دانم  اینجانب صالح نمي«. خواند مي

اي  كھ نمونھ. دو جریان مقابل یكدیگر بودند) ره(، محمد مصدق و شھید مدرس ) ره(در زمان حیات شھید مدرس  17»مردم جدا كند
 . از آن ذكر شد

 . یابد السلطنھ مقابلھ وي با اسالم نمود كاملتري مي در جریان ملي شن صنعت نفت و ھمچنین در دوران نخست وزیري مصدق

ھاي خود را  علیرغم اینكھ مصدق موفقیت. ھاي گویاي جریان مذھبي بودند زبان) ره(هللا كاشاني و شھید نواب صفوي  در آن مقطع آیت
اما با بھ قدرت رسیدن با بدترین وضع، نسبت بھ وي و كال فداییان ... شاءهللا بحث خواھد شد  مدیون شھید نواب صفوي بود ـ كھ ان

زنداني كھ در نھایت از آنجا با نوشیدن شراب شھادت بھ سوي . در زمان وي رھبران فداییان اسالم در زندان بودند. اسالم رفتار نمود
 . خداي خود پرواز كردند
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ھاي بسیار نمود كھ ھمانگونھ كھ در بحث جریان  هللا كاشاني نیز بخاطر مصالح اسالم و ایران در مقاطع مختلف از مصدق حمایت آیت
 . شد و نھ مصدق نخست وزیر ھا نھ صنعت نفت ملي مي ملي شدن صنعت نفت بدان خواھیم پرداخت، بدون آن حمایت

در این مسئلھ بھترین . هللا كاشاني نبود البتھ مشكل مصدق شخص آیت. هللا كاشاني ایستاد اما مصدق و جریان او سرسختانھ مقابل آیت
 : فرمودند) ره(كالم را بنیانگذار فرزانھ انقالب اسالمي، حضرت امام خمیني 

اینھا این كار را كردند كھ یك سگي . صحبت كرد  ]با آنھا[كنند و  هللا كاشاني دید كھ اینھا خالف دارند مي اولش ھم وقتي مرحوم آیت«
او . كنند بھ وجود او فخر مي 18بود كھ اینھا   ]مصدق[این در زمان آن . هللا گذاشتند را نزدیك مجلس عینك بھ آن زدند و اسمش را آیت

هللا  اند و بھ اسم آیت من در آن روز در منزل یكي از علماي تھران بودم كھ این خبر را شنیدم كھ یك سگي را عینك زده. ھم مسلم نبود
این سیلي خواھد خورد و طولي نكشید كھ . من بھ آن آقا عرض كردم كھ این دیگر مخالفت با شخص نیست. گردانند ھا مي توي خیابان

  19.»زد سیلي را خورد و اگر مانده بود سیلي بر اسالم مي

شد و بر اساس چنین حقیقتي، اصوال ارتباط بین دین و سیاست را  خط مشي مصدق از ایدئولوژي اسالم منبعث نمي«كوتاه كالم اینكھ، 
 . معتقد بود» دین از سیاست جداست«و بھ شعار . تشخیص نداد

كوشید  هللا كاشاني مي متقابال آیت. البتھ در عمل مصدق از این شعار نیز فراتر رفت و جدایي از دین را بھ مقابلھ با دین تبدیل نمود
در حركت سیاسي با معیارھاي مكتبي، شكست و پیروزي مفاھیم خاص خود . حركت سیاسي خود را بر معیارھاي مكتبي منطبق كند

اساس بسیاري از اختالفات كاشاني و مصدق را باید در ھمین نكتھ . را دارد كھ با معیارھاي حركت سیاسي سكوالر متفاوت است
هللا كاشاني اصرار داشت كھ تولید و فروش مشروبات الكلي در ایران متوقف شود، چون خالف شرع  بھ عنوان مثال آیت. جستجو كرد

در  20.شود كند كھ سالیانھ مبلغ ھنگفتي از طریق مالیات بر مشروبات الكلي عاید خزانھ دولت مي مصدق در جواب استدالل مي. است
 . ھاي گوناگوني از رفتارھاي فارغ از شریعت از مصدق سر زده است بعد رفتار فردي نیز نشانھ

قیدي نسبت بھ مصادیق مختلف احكام ، كشف حجاب اختیاري از خانواده، سرقت متكاي پر از اسكناس از زیر  موضوعاتي چون بي
در كتب و اسناد مختلف ذكر شده است و عكس بوسیدن دست ثریاي بیست سالھ توسط وي از مشھورترین ... سر مظفرالدین شاه و 

 . رود ھاي مصدق بھ شمار مي عكس

بلكھ این . شود بازتاب عدم تقید دكتر مصدق بھ اسالم در عرصھ رفتارھاي سیاسي وي تنھا بھ مقابلھ با جریان مذھبي محدود نمي
اعتنایي وي بھ مصالح ایران ھمراه شده بود باعث شد كھ ضربات بسیاري از جانب مصدق بھ ایران و حتي  ویژگي مصدق چون با بي

 : كنند از آن بھ عنوان سیلي یاد مي) ره(ضرباتي كھ امام خمیني . رفت وارد شود نھضتي كھ خود او از جملھ رھبران آن بھ شمار مي

كنند چھ  خواھم بگویم كھ در زمان ملیت، در زمان آن كسي كھ این ھمھ از آن تعریف مي ما چقدر سیلي از این ملیت خوردیم، من نمي«
  21»سیلي بھ ما زد آن آدم

 . پردازیم اكنون بھ بررسي جریان ملي شن صنعت نفت و شكست نھضت ملي مي

 نھضت ملي شدن صنعت نفت 
ھاي بارز این تحریف  از نمونھ. ھاي جریان نھضت ملي شدن صنعت نفت در تاریخ ایران ھرگز بھ خوبي انعكاس نیافتھ است واقعیت

ھاي دكتر  در این نوشتار بھ ھیچ وجھ بھ دنبال نادیده گرفتن تالش. باشد تاریخ نادیده گرفتن نقش شھید نواب صفوي در این نھضت مي
آنیم تا  بلكھ در این نوشتار بر. آید مصدق بدون شك از بازوان اصلي این نھضت بھ شمار مي. محمد مصدق در این نھضت بوده و نیستم

تري بھ ھمھ جریاناتي كھ در این نھضت دست داشتند نگاه كنیم و جایگاه واقعي مصدق را در این نھضت بررسي  با دیدي منصفانھ
 . نماییم

ساز بود و یا قبال موج  اولین سوال در این زمینھ این است كھ آغازگر واقعي نھضت كھ بود؟ آیا مصدق در این دریاي خروشان، موج
بر اساس قرارداد . ش .ه 1250میرزا حسن خان سپھساالر، صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار، در . را مردم بھ راه انداختھ بودند

ولي مخالفت علما از جملھ مالعلي كني، اولین . را بھ بارون جولیوس واگذار كرد» پترول«رویتر، كلیھ معادن ایران، از جملھ معادن 
قراردادھاي نفتي مختلفي بین  1328تا سال . نمود را بھ شكست مواجھ ساخت قرارداد نفتي ایران را كھ كشور را یكجا تقدیم انگلیس مي

، قراردادي میان دولت ایران و  1328تیر  28تا اینكھ در . ایران و كشورھاي دیگر امضا شد كھ بھ انجام رسید و یا شكست خورد
قراردادي كھ براي نھایي شدن نیاز بھ . انگلیس بر سر نفت بھ امضاي گس، نماینده دولت انگلیس و گلشائیان، وزیر دارایي ایران رسید

 . تصویب مجلس پانزدھم داشت
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دكتر محمد مصدق در دوره چھاردھم بھ مجلس راه یافت و توانست از رأي اكثریت مجلس كھ وابستھ بھ انگلیس بودند استفاده كرده و 
البتھ در كنار این زحمات این نكتھ نیز شایان توجھ است كھ براي الغاء امتیازات . مانع قراردادھاي استعماري با شوروي و آمریكا شود

بھ ھیچ دولتي بر خالف مصالح (!) با این توجیھ كھ از این بھ بعد «ھاي رحیمیان را  نفت جنوب بھ انگلیس اقدامي نكرد و حتي تالش
ساري  23» طرفین رضایت بھ الغا ندھند«كھ  قراردادھاي گذشتھ از جملھ امتیازات نفت جنوب را مادامي 22»دھیم خود چیزي نمي

 . دانست

پس از انقضاي دوره چھاردھم و بھ قدرت رسیدن قوام السلطنھ، دكتر مصدق نتوانست بھ مجلس پانزدھم راه یابد و بھ عنوان اعتراض 
نتیجھ یافتن این كار بھ احمدآباد رفت و زندگي آرام  براي دادخواھي متحصن گردید و پس از بي  ! ھمین مسئلھ چند روزي در دربار شاه

 سر و صدا را بر مبارزه ترجیح داد و بھ قول خود بازنشستھ سیاسي شده؟  و بي

در ایام تزلزل مجلس و در روزھایي كھ اكثریت نمایندگان وابستھ در طمع . كرد مجلس پانزدھم روزھاي آخر خود را سپري مي
هللا كاشاني در تبعید بود و در حالیكھ مصدق نیز در احمدآباد  بودند، در حالیكھ آیت(!) انتخاب مجدد در دور بعدي مجلس توسط مردم 

ھا تنظیم شده بود را  ھا الیحھ قرارداد الحاقي كھ از ھر جھت بھ نفع انگلیسي پرداخت، انگلیسي خود مي» بازنشستگي«بھ استراحت و 
ھا ھم تمام امید خود را  ساخت و انگلیسي این الیحھ در صورت تصویب، ملت ایران را دچار مصیبتي بزرگ مي. بھ مجلس تقدیم كردند

، آزاد،  حسین مكي. مي خیرند نفري با اقدامي زیركانھ و جالب بھ مقابلھ بر 5در اینجا اقلیتي . بھ تصویب این قرارداد بستھ بودند
ھایي كھ عامدانھ بصورتي بسیار طوالني و ھمراه با  زده ، دكتر بقایي و رحیمیان كھ از نمایندگان مجلس بودند با سخنراني حائري

اطناب طراحي شده بود ھمھ وقت روزھاي باقیمانده مجلس پانزدھم را گرفتند و با انقضاي مجلس پانزدھم انگلیس و شاه موقتا ناكام 
 . ماندند

اما در اینجا بھتر است نگاھي . رود اي براي آغاز نھضت ملي بھ شمار مي این جریان یكي از نقاط عطف مبارزه علیھ استعمار و جرقھ
ھماھنگونھ كھ پیشتر اشاره شد یكي از نقاط ضعف مصدق این . ریزي نھضت ملي داشتھ باشیم دوباره بھ عملكرد مصدق در ایام پایھ

 ! شد نمود یا مریض مي كرد، استعفا مي بود كھ از مبارزه واھمھ داشت و در اوج مبارزه خود را كنار مي كشید، قھر مي

اكثریت نمایندگان وابستھ بھ . در این ایام مخالفین تصویب الیحھ بھ شدت بھ حمایت مصدق كھ سیاستمداري با نفوذ بود احتیاج داشتند
حسین مكي ھمزمان با طرح اتالف وقت ـ با مراجعھ بھ مصدق بھ وي . نفره بودند 5ھر طریقي دنبال شكست دادن مقاومت اقلیت 

ھاي خارجي بودید براي اینكھ متھم بھ پیروزي از سیاست یكطرفھ نشوید اكنون  گوید شما كھ مخالف دادن امتیاز نفت بھ دولت مي
هللا كاشاني نیز اعتراض نكرده  فرصت مناسبي است كھ مخالفت خود را با قرارداد گس ـ گلشائیان ابراز دارید، مصدق كھ بھ تبعید آیت

اصرارھاي فراوان مكي مفید مانده قرار نگرفت . كند رفت تقاضاي مكي را رد مي بود ھمان گونھ كھ از سوابق مصدق نیز انتظار مي
و مصدق چند سطري خطاب بھ نمایندگان نوشت و آنان را عمال بھ امضاي قرارداد با اصالحاتي بسیار جزئي مانند اینكھ سھم ایران 

   ! طال داده شود دعوت نمود بجاي اسكناس بصورت

در اسناد بدست آمده از منزل ریچارد سدان  24.باشد موجود و غیرقابل انگار مي  !خوشبختانھ اسناد این موضعگیري پدر نھضت ملي
در این سند پس از . باشد بھ دست مردم ایران كشف شد ـ سندي مربوط بھ معرفي مصدق مي 1330جاسوسخانھ انگلیس كھ در سال 

 : خوانیم ذكر بیوگرافي و معرفي مصدق بھ عنوان یكي از مالكین ثروتمند تھران مي

  25.»نھایت مشتاق تصویب الیحھ الحاقي است بطور خصوصي بھ دكتر علوي گفتھ بود كھ بي... «

 موج را چھ كسي بھ راه انداخت؟ 
مردم مسلمان ایران با ھدایت و . حركت ضد استبدادي و ضد استعماري مردم ایران عمدتا پس از سقوط رضاخان آغاز شد

هللا كاشاني موانع بزرگي را بر سر راه استبداد شاه و غارتگري  ھاي روحانیوني چون شھید مدرس، شھید نواب صفوي و آیت جانفشاني
هللا  مدرس، نواب و جوانان مسلمان چون بھرام خاقاني و سید حسن امامي در این راه بھ شھادت رسیده و آیت. انگلیس بھ راه انداختند
ھاي بسیار را متحمل شدند و سرانجام توانستند قدرت شیطاني استعمار انگلیس را در ھم شكستھ و نھضت در  كاشاني حبس و تبعید

 . آستانھ پیروزي قرار گرفت

 فداییان اسالم 
ھاي آنان   فداییان اسالم و در رأس آنھا شھید نواب صفوي یكي از مھمترین قطعات پازل نھضت را تكمیل نمودند و بدون وجود تالش

 . گرفت اي از ابھام قرار مي اصل آغاز نھضت ملي شدن صنعت نفت در پرده
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 26هللا كاشاني دانست  ملي كردن صنعت نفت را باید محصول مجاھدت براي آیت ھاي مسلمان از جنبش حمایت فداییان اسالم و كال توده
اما در چند در صد از . فداییان اسالم از این جھت كھ جان خود را در این راه گذاردند بیشترین حق را بر گردن نھضت دارند«

باني و رھبر « جالب اینجاست كھ . نام داشتند انعكاس واقعي داشتھ است » فداییان اسالم «ھا نقش برجستھ این گروه كھ بھ حق  نوشتھ
اما متأسفانھ تقدیر اینگونھ بود كھ تاریخ ایران را . در امالك اشرافي خود در خواب بود» فداییان « در ایام جانفشاني » نھضت ملي 

 . افرادي غیر منصف بنویسند

بھ عنوان اولین گروه مسلح كھ پس از جنگ بھ رھبري شھید نواب صفوي شروع بھ مبارزه مسلحانھ با شاه و عمال » فداییان اسالم «
ھاي انقالبي خود ، لرزه بر اندام حكومت انداختھ بودند بھ یاري مجلسیان و مبارزه ضد استعماري  اش نموده بود و با اعدام وابستھ

 . شتافتند 

. آرا ، نخست وزیر ایران ، از عمال سر سپرده انگلیس بود كھ وجود او یكي از مھمترین موانع بر سر ملي شدن صنعت نفت بود  رزم
آرا توسط شھید خلیل طھماسبي بھ اوج خود رسیده بود رژیم و  كھ با اعدام شورانگیز رزم» فداییان اسالم «ضربات توان فرساي 

از جملھ این عقب نشیني ھا تن دادن بھ آزادي نسبي در انتخابات مجلس . ھاي پیاپي نمود  ارباب انگلیسي اش را وادار بھ عقب نشیني
آرا بھ نھضت امیدوار شده بود براي دو سال دیگر بھ صحنھ سیاست بازگشتھ و بھ  شانزدھم بود كھ باعث شد مصدق كھ با ترور رزم

 . مجلس راه یابد 

ھاي بعدي شاه من جملھ تن دادن بھ قانون ملي شدن صنعت نفت و زمامداري  در ادامھ نیز یكي از اھرمھایي كھ موجب عقب نشیني
 . بھ جان شاه انداختھ بودند » فدائیان«مصدق شد نیز وحشتي بود كھ 

باشد كھ قطع ھر  ھاي طاقت فرساي سھ بازوي نھضت مي با نگاھي دقیق و جامع پیروزي نھضت ملي شدن صنعت نفت، مرھون تالش
 . توانست نھضت را بھ شكست بكشاند  یك مي

ھا و تالشھاي قانوني  بازوي اول افكار عمومي و حمایتھاي مردم، بازوي دوم خط مقدم جبھھ و مبارزات مسلحانھ و بازوي سوم البي
 . در این میان فدائیان اسالم پرخطرترین مسئولیت را پذیرفتند و بھ بھترین نحو بھ انجام رسانیدند . در مجلس بود 

 هللا كاشاني  آیت
در . هللا كاشاني و رحیمیان مطرح شده بود  مطرح شدن جریان ملي كردن صنعت نفت مدتھا قبل از مصدق از جانب كساني چون آیت

 . باشد  هللا كاشاني مي حقیقت تولد موج سھمگین نھضت بیش از ھر كس مدیون تالشھاي طوالني و طاقت فرساي آیت

 . هللا كاشاني در ھراس بودند و زندانھا و تبعیدھایي كھ بھ وي تحمیل كردند نیز در ھمین راستا بود  ھم شاه و ھم انگلیس بسیار از آیت

ھمان انگلیسي كھ مصدق بھ دنبال تصویب قرارداد الحاقي بھ نفع . ماه در زندان انگلیسھا بود  28هللا كاشاني قبل از تبعید بھ لبنان  آیت
 . آنان بود 

كنم كھ این ملت مسلمان یك قطره نفت بھ  وقتي كھ از زندان آزاد شدم كاري مي: هللا كاشاني زماني كھ در زندان بود گفتھ بود آیت
 . ھا ندھند انگلیس

ماه توسط قوام بھ قزوین تبعید شده و با وجود اینكھ منتخب مردم بود ، بھ مصونیت پارلماني او توجھي  18باز ھم بھ مدت  25در سال 
علت تبعید ایشان بھ لبنان . گردد  با وضعي بسیار توھین آمیز دستگیر شده و بھ لبنان تبعید مي 1227بھمن  15هللا كاشاني در  آیت. نشد 

براي تصویب قراردادي استعماري بین شاه و انگلیس بھ وجود فضایي ھمراه با اختناق نیاز بود تا مخالفین این . كامال روشن بود 
از طریق ارتش شھرباني فضایي نظامي را بر كشور حاكم . گلشائیان بود نتوانند دم بر آورند  -قرارداد كھ ھمان قرارداد الحاقي گس 

هللا كاشاني كھ از اصلي  در راستاي افزایش قدرت شاه مقدمات تشكیل مجلس مؤسسان با ھدف تغییر قانون اساسي فراھم شد و آیت. شد 
 . گردد  گیري از حادثھ تیراندازي بھ شاه بھ لبنان تبعید مي ترین مبارزان بود با بھره

 . اي علت تبعیدخود را اینگونھ تبیین نمود  وي در اعالمیھ. هللا كاشاني در لبنان نیز دست از مبارزه بر نداشت  آیت

تبعید این خادم اسالم و ملت ، با آن وضع فجیع كھ براي تغییر قانون اساسي و انتخابات فرمایشي و سوار كردن خیانتكاران و « 
  27» .نورچشمان بھ گروه این ملت فلكزده و مسئلھ نفت و تجدید امتیاز بانك شاھي است 
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كھ بنا بھ نقل برخي شاھدان یكي از عظیم ترین اجتماعات مذھبي پس از قاجار بود، اعالم  1327آیت هللا كاشاني در نماز عید فطر 
 . كرد 

ملت مسلمان ایران تا قطع كامل ایادي استعمار انگلیس و استیفاي حقیقي و جدي حقوق ملت ایران از شركت غاصب نفت جنوب بھ « 
  28» مبارزه سرسختانھ خود ادامھ داده 

ایشان بالفاصلھ پس از بازگشت از لبنان مبارزات خود را وسیعتر نموده و با ھمكاري فدائیان اسالم مردم را در قالب میتینگھاي 
 . مختلف در حمایت از نھضت ملي شدن نفت بھ صحنھ آورد 

روحانیون در شھرھاي مختلف و ھم . رود  ترین آنان بھ شمار مي هللا كاشاني تنھا یكي از روحانیون مبارز و البتھ برجستھ البتھ آیت
 . چنین مراجع نیز بھ حمایت از نھضت پرداختند 

 29. آرا تبدیل شد و حتي تھدید سفارت انگلیس نیز نتوانست او را وادار بھ عقب نشیني كند  منزل كاشاني بھ مركز مبارزه با رزم
آرا و ھژیر توسط فداییان اسالم امیدھاي انگلیس و شاه را بھ یاس تبدیل نمود و نھضت تنھا یك گام با پیروزي نھایي فاصلھ  ترور رزم

 . داشت 

 . هللا كاشاني ایفاي نقش در قالب بازوي افكار عمومي بود  ترین نقش آیت عمده

 .... شود ، ھر چند دیر  مصدق وارد مي

و البتھ . آید كھ مصدق السلطنھ تا این مرحلھ از نھضت ، ھیچ گونھ نقشي ایفا ننموده است  از آنچھ تاكنون بررسي شد چنین بر مي
 . گذارد  اي را در خصوص این ادعا باقي نمي حضور وي در احمدآباد با ھدف استراحت در ایام مبارزه نھضت ھیچ شبھھ

 ! در مقابل نھضت ایستاد  -حمایت از تصویب قرارداد الحاقي  -البتھ باالتر از این حقیقت ، اینكھ حتي مصدق در مقطعي 

اقلیت پنج نفري در مجلس پانزدھم با زیركي باعث اتمام زمان آن دوره مجلس شد و حضور مردم پیروزي بر انگلیس را قابل پیش 
در چنین احوالي مصدق السلطنھ از پناھگاه ھمیشگي خود یعني مزرعھ احمدآباد بیرون آمد و در كنار نھضت قرار . بیني كرده بود 

اي از ھمكاران خود كھ بعدھا بھ جبھھ ملي معروف  گرفت و بھ عنوان یك گام در مقابلھ با انتخابات فرمایشي دوره شانزدھم با عده
با ترور ھژیر توسط فداییان اسالم انتخابات فرمایشي ابطال و در انتخابات . در دربار شاه متحصن گردید  1328مھر  22شدند و در 

هللا كاشاني دست در دست یكدیگر و ھم صدا در  دكتر مصدق و آیت. مجدد مصدق در كنار اقلیتي حامي نھضت بھ مجلس راه یافت 
 . گردد  صنعت نفت ملي مي 1329اسفند  29داخل و خارج پارلمان نھضت را ادامھ دادند و باالخره در 

آرا ،  تحصن در دربار ، استیضاح رزم. مصدق در زمان كوتاه مبارزه خود اقدامات مختلفي را انجام داد كھ البتھ قابل تقدیر مي باشد 
آرا پیرامون الیحھ  ایجاد جنگ رواني علیھ دولت و تالش براي تصویب قانون از جملھ آنھاست وي ھمچنین بھ اخذ نظر صریح از رزم

 . آرا را بھ راه انداخت  الحاقي مبادرت ورزید كھ موجي از مخالفت با رزم

 زمامداري مصدق 
هللا كاشاني و یاران قدیمي مصدق از  مردم ، آیت. نخست وزیري را پذیرفت  1330اردیبھشت  8از پیروزي نھضت ، مصدق از 

 . ھا دیري نپائید  ھا و شادماني اما این ھمدلي. بازگشت مصدق بھ میدان مبارزه شادمان بودند 

اي بدنام و بھ عبارت صریحتر مضحك را  او كابینھ. مصدق از ھمان ابتداي نخست وزیري علیھ مصالح كشور ساز مخالف نواخت 
 : معرفي نمود بھتر است واقعیت را از زبان دكتر كریم سنجابي از رھبران جبھھ ملي و از یاران مصدق بشنویم 

اي از  یك عده. ما باید از اینھا براي پیشرفت كارمان استفاده كنیم ! آقا : گفت  در كابینھ اول مصدق ، خود او آشكارا بھ ما مي.... « 
افراد را كھ جزء مبارزین و مجاھدین آزادیخواھي و وطن دوستي نبودند و حتي شھرت خوبي ھم نداشتند یا مشكوك و متھم بودند بھ 

  30» .....وارد كابینھ كرد ] را[ھا داشتھ باشند  اینكھ ممكن است ارتباطي با خارجي

كند كھ با  را مي» اختیارات تام « كھ مصدق از شاه تقاضاي گرفتن فرماندھي كل قوا و از مجلس تقاضاي گرفتن  1331تیر  25در 
 ! بندد  شود و طبق داستان ھمیشگي قھر كرده بھ خانھ خود رفتھ و در را بروي ھمھ مي مخالفت ھر دو مواجھ مي
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گردد كھ لبھ تیز حمالت آن متوجھ  شاه با فرصت طلبي قوام سفاك را بر سركاري آورد و فضاي اختناق شدیدي بر كشور حاكم مي
 . هللا كاشاني بود  مذھبیون مخصوصا آیت

هللا كاشاني بروز داد و مردم  العمل ھا را آیت ترین عكس اولین و قاطع. رھبري مبارزه در این فضاي اختناق تنھا از یك نفر ساختھ بود 
ام تیر پیروز  30را بھ قیامي عاشورایي علیھ حكومت فرا خواند و نتیجھ آن ، موجي بود كھ علیرغم بر جاي گذاردن شھداي بسیار در 

اما وي ھم . بیند  هللا كاشاني مي در اینجا نیز بار دیگر مصدق خود را مدیون آیت. كند  گشتھ و شاه را مجبور بھ بازگرداندن مصدق مي
 . هللا كاشاني و ھم با نواب صفوي بھ بدترین نحو برخورد نمود و بھ آنان پشت كرد  با آیت

اما اختالف وي با كاشاني تنھا بر . ھمانگونھ كھ از كالم امام خمیني ذكر شد مشكل اصلي مصدق با اسالم و نھ اشخاص مذھبي بود 
هللا كاشاني بھ كجرویھاي متعدد و بر خالف مصالح كشور مصدق كھ از ھمان تشكیل كابینھ آغاز شد ،  سر این مسئلھ نبود بلكھ آیت

 . معترض بود

خویشاونداني كھ در میان آنھا جاسوس . خویشاوندان خود را ادا نمود (!) مصدق در انتخاب كابینھ و سایر مسئولین بھ بھترین نحو حق 
 . شد  مستقیم انگلیس نیز یافت مي

كردند ، براي انگلیسھا  متین دفتري در حالیكھ مردم براي آزادي از استعمار انگلیس مبارزه مي« احمد متین دفتري داماد مصدق بود ، 
  31» كرد  جاسوسي مي

مصدق در « شد تا علیھ دفتري استفاده شود ،  وقتي این اسناد نزد مصدق برده مي. اسناد جاسوسي وي در اسناد خانھ سران كشف شد
ام فاطمھ را چھ بدھم ؟ دست از سرم بردار و موضوع را فراموش  آقا من جواب دخترم و نوه: كرد ، چنین گفت  حالیكھ غش مي

  32!! » .كن 

وي كجرویھاي خود نھ . آري اختالف كاشاني و مصدق تنھا بر سر اسالم نبود و انحرافات این چنیني مصدق بسیار فراتر اینھا بود 
 . هللا كاشاني بلكھ بسیاري از یاران دیرینھ خود چون مكي و حائري زاده را از دست داد  تنھا آیت

 . ھاي ریختھ شده شھدا را در موارد متعدد ، این گونھ براحتي بھ سخره مي گیرد مصدق زحمات مبارزین نھضت و خون

مصدق اصرار فراواني بھ حضور متین دفتري بھ عنوان جاسوس انگلیس در جمع اعضاي اعزامي بھ شوراي امنیت داشت بھ این 
 : دلیل 

متین دفتري سوگلي خانم است و خانم دو پا را توي یك كفش كرده كھ او جزء ھیئت باشد و اگر او . دانید  شما گرفتاریھاي مرا نمي« 
  33» ! كند  باقیمانده را مي) مو(خانم این چند تا شوید . را نبرم 

این رفتارھاي وي نیز در راستاي رفتارھاي . طبیعي است كھ خوانندگان محترم از این گونھ مواضع مصدق تعجب چنداني نكنند 
 . ایم  متعددي است كھ از ابتداي این نوشتار تا كنون بدان پرداختھ

در روزھاي . كند  اما در روزھاي آخر نخست وزیري مصدق وضعیت تفاوت مي. و بھ حق از كوزه ھمان برون تراود كھ در اوست 
زند كھ بھ یكي از معماھاي حل نشده تاریخ  علیھ مصدق ، وي دست بھ اقداماتي عجیب علیھ خود مي1332مرداد  28منتھي بھ كودتاي 

 . گردد  ایران تبدیل مي

مصدق در . آرا بود كھ بھ تعقیب ھواداران مصدق پرداخت  وي رئیس شھرباني كل كشور رزم. سرتیپ دفتري برادر داماد مصدق بود 
این . او از عوامل كودتا علیھ مصدق بود  32مرداد  25در كودتاي . كند  اقدامي نامعقول وي را بھ ریاست گارد گمرك منصوب مي

 : فرزند مصدق در این باره نوشتھ است . كودتا كھ سھ روز قبل از كودتاي اصلي انجام شد ناكام ماند 

  34» مرداد ، با سرلشكر زاھدي و دیگر كودتاچیان ارتباط و ھمكاري داشت  28و  25سرتیپ دفتري در كودتاي « 

دفتري تنھا . كند  شود مصدق دفتري را بھ ریاست شھرباني كل كشور منصوب مي ھنگامي كھ اسناد خیانت دفتري بھ مصدق ارائھ مي
هللا كاشاني یكروز قبل مصدق را از آن آگاه  كودتایي كھ آیت. خواست تا در كودتایي آمریكایي مصدق را بركنار كند  یكروز فرصت مي

 .... توانست مردم را در مقابلھ با كودتاي آمریكایي بسیج كند حتي مردم را از این مسئلھ با خبر نساخت  اما مصدق كھ مي. ساخت 
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